Verslag
Vergadering dagelijks bestuur d.d. 20 november 2019

Locatie:

De Hertog, Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar, zaal 0.08b

Datum/tijd overleg:

Woensdag 20 november 2019, 9.15-11.15 uur

Deelnemers:

Mw. M. van Gent, dhr. P. Kos, mw. E. Konijn, mw. M. van der Ven, dhr. W.
Bijman, mw. G.Geerdink (loco secretaris)
Verder vanuit GGD HN anwezig: mw. E. Abbema, dhr. M. Besteman en mw.
M. Verstraaten (bij punt 7).

Verhinderd:

Dhr. E.J. Paulina

Voorzitter:

Mw. M. van Gent

Notulist:

Mw. Y.C. Koopen

1.

Opening/vaststellen agenda
Edward John Paulina is afwezig. Gabrielle Geerdink vervangt hem als loco secretaris.
Bij punt 5b wordt wel een besluit genomen, om deze reden wordt dat gewijzigd in punt 4c. Met
deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

2a.

Verslag DB 30 oktober 2019
In het verslag zit bij punt 5d1 een typfout: 2012 moet zijn 2022. Met deze wijziging wordt het
verslag vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
-

Volgende vergadering wordt bij Zevenhuizen gehouden waarbij ook de aftrap van de website
wordt gehouden en het DB wordt geinformeerd over de werkzaamheden en de regeling
uittreding prostituees (RUPS). Mevrouw Konijn verzoekt de voorzitter even te kijken wat het
beste moment hiervoor is, aan het begin of einde van de vergadering. Mevrouw Konijn geeft
aan dat de presentatie die de medewerkers van GGD in de regio Alkmaar hebben gehouden
ook een aanrader is oor de andere regio’s of het AB.

2b.

Actielijst vorige vergadering
De actielijst wordt besproken, veel punten zijn afgehandeld.

3a.

Ingekomen stukken/stukken ter informatie GGD breed
Ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

3b.

Mededelingen GGD breed
Mevrouw Geerdink heeft een aantal mededelingen:
•

Sportakkoorden: GGD wordt veel gevraagd deel te nemen, dat lukt niet altijd qua tijd, maar er
wordt geprobeerd dan op andere wijze te helpen. Wel een positieve ontwikkeling.
Stand van zaken Omgevingswet: samenwerking tussen OD, VR en GGD, die geaccordeerd is
in alle AB-en. Op 15 januari 2020 is een conferentie gepland om de stand van zaken te
geven. Mevrouw Koster participeerde in de stuurgroep, de heer Kos neemt dit nu waar totdat
er een nieuwe voorzitter is. Het DB wil voor de volgende vergadering graag een overzicht van
de stand van zaken van het samenwerkingstraject tot nu toe ter voorbereiding op de
bijeenkomst Bestuurlijke Dialoog voor de drie algemene besturen van Omgevingsdienst,
Veiligheidsregio en GGD in januari.

•

AZC Den Helder: in Noord Holland Noord zijn er drie asielzoekerscentra. Van COA is bericht
ontvangen dat Den Helder open blijft. De heer Kos voegt toe dat deze locatie lang tijdelijk is.
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Jaarlijks bespreekt het COA met gemeente of ze mogen verlengen. GGD krijgt wekelijks
bericht hoeveel plaatsen bezet zijn, zodat rekening gehouden kan worden met personele
bezetting. GGD krijgt bedrag per leeftijdscategorie van asielzoekers.
•

Werkbezoek ambtenaren Kop van NH: eind oktober zijn diverse ambtenaren uit de Kop van
Noord-Holland op werkbezoek geweest bij GGD Hollands Noorden. Dit waren niet alleen
ambtenaren van gezondheidsbeleid maar ook van andere beleidsterreinen. Zij zijn
geinformeerd over werk GGD, maar ook samenwerking met Veiligheidsregio. Het was
informatief en nuttig. Het DB stelt voor ook een dergelijke uitnodiging naar andere regio’s.

•

Suske en Wiske, tante Biotica: dit is speciale uitgave van GGD GHOR om uitleg te geven over
antibioticaresistentie. Bedoeling is om dit uit te delen in AB en presentatie te houden in een
van de volgende vergaderingen van het AB.

•

Dolfijntrofee: team OGGZ Kop van Noord-Holland heeft deze trofee ontvangen. Jury bestaat
uit gemeenten en ketenpartners. Het team heeft de trofee ontvangen vanwege hun
zichtbaarheid en werkwijze binnen de keten. . Felicitaties vanuit DB. Communiceren via
persbericht en in nieuwsflits. Mededelen in AB.

4.

Agendapunten ter besluitvorming

4a.

Voorstel aansluiting werkgeversvereniging
De aansluiting bij de werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties speelt bij
alle GR-en. De directiesecretaris neemt nogmaals contact op met Regietafel om te kijken of
coördinatie of mogelijk één bulkbesluit mogelijk is.
Het DB besluit om aan het AB voor te stellen (nazending):
a.

Het principebesluit te nemen om als GGD Hollands Noorden aan te sluiten bij de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO);

b.

Dit principebesluit tot te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten om hen in de
gelegenheid te stellen hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken voor 1 maart 2019;

c.

De directeur van GGD Hollands Noorden te machtigen om uitvoering te geven aan dit
principebesluit.

4b.

Programma van Eisen huisvesting JGZ
Mevrouw Konijn geeft een korte toelichting. Het vorige programma van eisen is van 2012. In
2017 is wel een herijking gemaakt, maar deze is nooit bestuurlijk vastgesteld.
In het voorstel is uitgegaan van een wat korte tijdsplanning. Besloten wordt om de tijdsplanning
op te schuiven en het PvE in het 2e kwartaal van 2020 voor te leggen aan AB.
Het DB besluit:
a.

Opdracht te geven aan de directie van de GGD om het Programma van Eisen huisvesting
Jeugdgezondheidszorg te actualiseren;

b.

Het Programma van Eisen huisvesting Jeugdgezondheidszorg na actualisatie ter vaststelling
aan te bieden aan het algemeen bestuur van GGD Hollands Noorden (2e kwartaal 2020).

4c.

Overzicht speerpunten/actuele beleidskaders en input vanuit raadsledenbijeenkomsten (o.a. als
input voor Kadernota)
Het overzicht is opgehaald bij de bijeenkomsten met de raden. Het DB merkt op dat er echter ook
nog de Jongerenmonitor is, waar toch wel schrikbarende cijfers in te zien zijn, zoals bijvoorbeeld
op gebied van eenzaamheid.
Het DB besluit om naast de input van raden te kijken naar die diverse monitors en input van
professionals GGD. Deze input wordt meegenomen in de Kadernota.
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Daarnaast is het goed om de raden via de AB leden te informeren welke aandachtspunten er zijn
opgehaald in de bijeenkomsten. Het DB besluit dat deze memo omgezet kan worden in een
informatiebrief waarin ook wordt aangegeven dat we geen dubbel werk gaan doen en inzetten op
ketenaanpak. In het AB kan gemeld worden dat deze informatiebrief er aan komt. De AB leden
kunnen deze gebruiken om hun raden te informeren.
De lijst met speerpunten uit het lokaal gezondheidsbeleid wordt nog opgesteld, deze uitvraag is
gedaan naar de ambtenaren en volgt later.
5.

Agendapunten ter bespreking/informatie

5a.

Voortgang invulling vacature DB en voorzitterschap
Mevrouw Konijn geeft aan dat de invulling voor DB van regio Alkmaar in het Pora is besproken.
De gemeenten Bergen, Heiloo en Langedijk overleggen met elkaar wie wordt voorgedragen.
Afgesproken wordt dat de voorzitter contact opneemt met deze AB leden om te vernemen wie
wordt voorgedragen.

5c.

Reglement van orde
Het Reglement van Orde is ter oriënterende bespreking voorgelegd. Er zijn aantal
opmerkingen/aanvullingen:
-

Artikel 14 lid 3 is onduidelijk; kijken hoe dit verduidelijkt kan worden

-

Opnemen in welke commissie DB deelneemt

-

Paar schriftelijke opmerkingen mw. Konijn.

Het Reglement van Orde wordt aangepast en voor volgende maal geagendeerd ter vaststelling
5d.

Voorbespreking vergadering AB d.d. 27 november 2019
Gabrielle Geerdink geeft korte toelichting. Bij de ambtelijke voorbespreking van de stukken bleek
dat er rekenfout zat ten aanzien van uren triage en nog wat foutjes in offerte zaten. Daarnaast is
addendum gemaakt voor verruiming van de openingstijden. Addendum en erratum worden
uitgereikt en de voorzitter besluit een korte leespauze te houden.
Het DB besluit dat addendum en erratum in twee aparte stukken voorgelegd moeten worden aan
het AB, omdat de errata verwerkt moeten worden in offerte die aan gemeenten wordt
aangeboden en addendum een aanvulling is.
De verdeelsleutel is gemaakt op verzoek van ambtenaren. Het DB besluit dat dit niet aan het AB is
hier over te besluiten, de verdeelsleutel wordt aangeboden aan de projectgroep/Veiligheidsregio.
Wat betreft de governance is het DB van mening dat het niet aan de opdrachtnemer GGD HN is
om hier over te adviseren. Besloten wordt dat de oplegger in overleg met de voorzitter wordt
aangepast.
Mevrouw Geerdink meldt voorts nog dat er naast de offertes voor de besluitvorming in de
colleges in december nog machtigingsbesluiten en een concept DVO uitgewerkt moeten worden.

Bespreking agenda en concept verslag d.d. 25 september 2019 besloten vergadering
Het DB bespreekt agenda en het concept verslag. Er worden paar wijzigingen aangebracht.
Agenda en verslag worden uitgedeeld ter vergadering.
6.

Stand van zaken GGiD
De heer Kos en mevrouw Abbema informeren het DB over de stand van zaken. Voor de besloten
vergadering van het AB wordt een presentatie gemaakt om het AB te informeren.
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7.

Veilig Thuis NHN

7a.

Ingekomen stukken en mededelingen Veilig Thuis NHN
De heer Kos en mevrouw Konijn vertegenwoordigen DB bij overleg met bovenregionale
stuurgroep. De agenda is nog niet ontvangen.

7b.

Monitoring Veilig Thuis Q3
Het DB stelt vast dat het goed gaat bij Veilig Thuis. Het DB besluit kennis te nemen van de
Monitoring begroting 2019 Q3.

7c.

Interne evaluatie DVO Veilig Thuis NHN
Het DB neemt kennis van de interne evaluatie. Het DB stelt ook vast dat het niet aan het DB is om
te besluiten om Veilig Thuis onder de gemeenschappelijke regeling te brengen. Wel kan het DB
aangeven dat dit naar het oordeel van het DB de beste oplossing is. Naar de stuurgroep zal
worden aangegeven dat GGD Hollands Noorden deze taak wel wil blijven doen.
Bij het overleg met de bovenregionale stuurgroep zal namens het DB worden aangegeven dat het
DB kennis heeft genomen van de externe evaluatie en aangeven dat aan te hand van de interne
evaluatie van GGD Hollands Noorden de stuurgroep in overweging wordt gegeven na te denken
over onderbrenging in de Gemeenschappelijke regeling GGD HN.
Het DB besluit (afwijkend van het voorstel):
-

De dienstverlening van Veilig Thuis te verlengen;

-

Standpunt DB ten aanzien van verlenging en de governance over te brengen aan de
bovenregionale stuurgroep;

8.

De interne evaluatie is alleen voor intern gebruik en wordt niet verspreid.

Commissies basisvoorzieningen en Zorg&Veiligheid, BAC PG, GGD-GHOR Nederland
Het DB wil in het vervolg een terugkoppeling vanuit directie over de commissies. De leden zitten
er namelijk namens hun regio.

9.

Rondvraag en Sluiting
De voorzitter vraagt om in het vergaderschema van 2020 bij de vergaderingen een extra half uur
te plannen omdat de vergaderingen steeds te kort zijn. Dit word door directiesecretaris
opgepakt.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus ongewijzigd vastgesteld d.d. 11 december 2019
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